Zpráva Komise rozhodčích KHKSST pro konferenci 20.6.2020
Komise rozhodčích v průběhu roku nominuje rozhodčí na krajské přebory jednotlivců a
družstev mládeže. Do vyhlášeného konkurzu na krajské přebory se na podzim přihlásilo minimum
zájemců, právě jeden vrchní rozhodčí a jeden zástupce vrchního rozhodčího. V druhém kole výběru
byli přímo osloveni zkušení rozhodčí, kteří nabídku na řízení přeborů přijali. Jako noví rozhodčí
krajských přeborů žactva se velmi dobře uvedli Jan a Markéta Tomancovi a komise věří, že budou
pokračovat také v dalších letech. Všem rozhodčím děkuji za jejich práci, protože bez jejich účasti
by se krajské přebory nemohly konat.
Od žádného z oddílů nepřišel požadavek na zajištění rozhodčího na utkání družstev
nebo bodovací turnaj mládeže v našem kraji. Bodovací turnaje mládeže řídí tradičně vrchní
rozhodčí z pořádajícího oddílu, případně si pořadatel domluví rozhodčího sám. V turnajích mládeže
je prostor pro nové rozhodčí získat praktické zkušenosti s řízením turnajů jednotlivců, které mohou
později využít při krajských přeborech. Náhrada za řízení turnaje je minimálně 900 Kč, což je při
porovnání s jinými sporty docela slušná odměna.
Začátkem října proběhlo v Jičíně doškolení rozhodčích licence K, kam byl nominován
jako lektor Josef Vítek. Doškolení řádně absolvovalo 15 stávajících rozhodčích, kteří si prodloužili
licenci o tři roky. V polovině června letošního roku komise připravila školení rozhodčích licence K
plus doškolení. Měla to být jedna z prvních akcí, která se bude konat po uvolnění omezení
související s pandemií. Bohužel zájem ze strany našich klubů byl mizivý, a proto bylo školení a
doškolení zrušeno. Zatím máme v plánu akci přesunout na září, ale může být problém s volným
termínem, protože je omezený výběr lektorů, kteří mohou provádět příslušná školení. Je zarážející,
že o školení neprojevily zájem ani oddíly, které platily pokutu za chybějící rozhodčí v ukončené
sezóně. Jedná se celkem o devět oddílů z 24 plus další tři, kterým byla pokuta prominuta za první
sezónu v krajských soutěžích.
Královéhradecký kraj má v současné době celkem 124 rozhodčích, z toho licenci K pro
řízení krajských soutěží má 32 osob, vyšší licence vlastní dalších 92 kvalifikovaných rozhodčích.
Kraj se skládá celkem z 93 oddílů, takže počet rozhodčích je velmi malý. Komise si uvědomuje, že
žádného rozhodčího nemají především oddíly hrající regionální soutěže a bude apelovat na
regionální svazy, aby vyžadovaly dodržování Soutěžního řádu ve věci povinného jednoho
rozhodčího pro soutěže družstev.
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